
V a d  har hänt? 
RONPRINSEN MED FAMILJ har K återvänt från sin fyra-månaders- 

resa i Orienten. Besöket började i Grek- 
land, gick över Turkiet, Irak. Persien, 
Palestina, Egypten, för att nå sin höjd- 
punkt i Abessinien. Detta land har i hög 
grad begagnat sig av svensk erfarenhet 
på alika områden, så att det kanske inte 
var så underligt att kronprinsens i ett 
gathörn i huvudstaden Adis-Abeba mot- 
togs av »Fjäriln vingad syns på Haga.. ... 
I resplanen har ingått att söka utvidga 
Sveriges ekonomiska förbindelser med 
länderna ifråga och gott resultat omvitt- 
nas. 

ETT SJUNDE SKOLAR U T A N  OKA- 
D E  KOSTNADER kan uppnås, 

framhålles av Östra Dalarnas folkskole- 
inspektör i den av 1934 års folkskolesak- 
kunniga infordrade utredningen. Redan 
befintlig lärarpersonal räcker till och 
skollokalerna likaså. Måt te detta påpe- 
kunde vinna beaktande. 

F I N S K A  RIKSDAGEN LYCKADES - 
genom i det oändliga utdragna de- 

batter - sabotera regeringens förslag i 
universitetsfrågan. Presidenten upplöste 
därför riksdagen i vederbörlig ordning 
men uttryckte den förhoppningen att frå- 
gan skulle lösas på ett för båda språk- 
grupperna tillfredsstfillande sätt. 

F Ö R E N T A  STATERNAS ANSLUT- 
N ING till skiljedomstolen i Haag. 

som av president Roosevelt föreslagits, 
ernådde icke den erforderliga majoriteten 
i senaten. Detta innebär icke endast ett 
nederlag för presidenten, utan även att 
Amerika för oöverskådlig framtid vänder 
Europa ryggen. 

ABORTFÖRSLAGET AVSTYRKES 
på det bestämdaste av stadsläkare- 

föreningens styrelse. Det anses strida 
mot rättsuppfattning och religiös uppfatt- 
ning hos större delen av svenska folket. 

Den kvinnliga opinion kommittén talat 
om påstås i verkligheten endast existera 
bland visso klickar bland den kvinnliga 
radikala storstads-,intelligentsian. och 
deras manliga eftersfägare, vilka ha föga 
eller ingen kontakt med de strömningar 
som röra sig bland landets kvinnor i 
övrigt. 

Förslaget omöjliggör redan från bör- 
jan, säger styrelsen, all sekretess, sam 
en kvinna under detta förhållande Skot- 
tar högre än allt annat. 

Veckovakten 

Vidtag positiva åtgärder 
mot ekonomiskt nödläge. 

- lägg abortfrågan i läkarkårens händer. 

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds 
Samarbetskommitté som jämte 6 andra 
kvinnoföreningar fått tillfälle yttra sig 
om abortkommitténs preliminära förslag 
har inlämnat följande uttalande, under- 
tecknat av Kerstin Hesselgren, ordf., Eli- 
sabeth Tamm, sekreterare, Ada Nilsson, 
Ellen Hagen, Greta Cardell och Elisabeth 
Nilsson. 

I likhet med Kommitterade anse vi, att 
samhället har två huvuduppgifter ifråga 
om avbrytande av havandeskap, 

den första: att åstadkomma en minsk- 
ning i abortfrekvensen, 

den andra: att tillse att oundvikliga 
aborter utföras med minsta möjliga risk 
för kvinnans liv och hälsa. 

Det torde ej rada mer än en mening 
om att den senare uppgiften bäst fylles 
genom att aborter utföras av kompetenta 
läkare. Det torde även vara statistiskt 
bevisat att dödsrisken under sådana for- 
hållanden kan nedbringas till ett mini- 
mum. För att säkra aborternas utföran- 
de av kompetenta läkare fordras att in- 
greppet ej är kriminaliserat när det ut- 
föres av dessa. För att förmå kvinnan 
att under alla förhällanden vända sig till 
läkare kräves straffrihet även för kvin- 
nan. Ett effektivt bekämpande av abort- 
kvacksalveriet möjliggöres enligt vår 
åsikt endast genom kvinnans straffrihet. 
När samhället fastställer straffåtgärder 
för att skydda sig mot inkompetenta 
abortörer höra dessa hemma i kvacksal- 
verilagstiftningen och ha ej den princi- 
piella innebörden av en kriminalisering 
av aborten såsom sådan. (Se Kommitte- 
rades förslag, sid. 12.) 

Samhället kriminaliserade ursprungli- 
gen aborten i avsikt att därigenom min- 
ska abortfrekvensen. Erfarenheten visar 
emellertid att med ökad kunskap om 
aborttekniken och starkare ekonomiska 

incitament straffhotet förlorat sin bety- 
delse. (Se Kommitterades förslag, sid. 
10.) Samtidigt som straffhotet visat sig 
ej minska abortfrekvensen har det visat 
sig direkt öka hälsorisken. Då krimina- 
liseringen allts.? är, ej blott en overksam 
utan aven en skadlig åtgärd måste sam- 
hället söka sig andra utvägar för att 
kunna fylla sina ovan angivna uppgifter 
i fråga om avbrytande av havandeskap. 

En kriminalisering av aborten i modern 
lagstiftning är även ur teoretisk synpunkt 
otillfredsställande, ty den kan ej undan- 
tagslöst genomföras utan drar med sig 
följdsatsen att abortframkallning under 
vissa förhållanden är ett naturligt och 
riktigt ingrepp. 

Detta är enligt vår mening olämpligt: 
uppfattningen om avbrytande av havan- 
deskap såsom en ofysiologisk handling 
avtrubbas i allmänna medvetandet genom 
att denna handling i lagen anges såsom 
under vissa förhållanden tillåten Vår 
rättsuppfattning godkänner redan nu att 
läkare avbryta havandeskap utan angi- 
vande i lag att så får ske. Abort på me- 
dicinska indikationer anse i trots gällan- 
de strafflag ej rättsstridig och har i 
kommitteförslaget undandragits reglering. 
Enligt vår åsikt hade det varit Iämpligt 
om Kommitterade förfarit på liknande 
sätt rörande abort på eugeniska indika- 
tioner. Det är dock uppenbart - och 
framhålles även av Kommitterade - att 
sterilisering här är det adekvata ingrep- 
let till vilket aborten är ett självfallet 
komplement. Hela lagbestämmelsen om 
abort på eugeniska indikationer har som 
sitt berättigande några få undantagsfall 
såsom det, att en ärftligt belastad man 
vägrar att låta sterilisera sig. 

Faran av en kriminalisering av aborten 
och därav följande tillåtlighet i vissa an- 

(Forts. å sid. 6.) 

En ny bostadspolitik. 
D e t  är ett på många sätt djupt om- 

vandlande bostadsprogram, som 

Bostadssociala utredningen lagt fram i 
sitt i dagarna avlämnade förslag. Utred- 
ningen utgår från de sociala, hygieniska, 
och befolkningspolitiska önskemål, som 
anhängarna av en framstegsvänlig sam- 
hällsvård i stort sett ha enats om såsom 
nödvändiga i vårt samhälle just nu. Kost-' 
nader och organisation, som innebära 
betydliga krafttag, få rätta sig efter de 
mänskliga synpunkterna. Man vill inte 
längre overksamt låta »det vara som det 
är». Preliminärt beräknas en kostnad på 
omkring 200 miljoner kronor för genom- 
förandet av utredningens stora program. 

Medlemmarna i Bostadssociala utred- 
ningen ha varit byråchef Bertil Nyström. 
ordförande, byggmästare Olle Engkvist, 
professor Gunnar Myrdal, arkitekt Sven 
Wallander samt förste stadsingenjören 
arkitekt Uno Åhrén. Sekreterare är do- 
cent Alf Johansson. 

Förslaget är begränsat till bostadsför- 
sörjande åtgärder för mindre bemedlade, 
barnrika familjer - med början vid tre 
barn. Det innebär lån och årliga stats- 
bidrag, dels till nyproduktion av bostä- 
der, tillräckliga och lämpliga för familje- 
ändamål, dels till anskaffande av äldre 
tillfredsställande bostäder för detta ända- 
mål. Dels till hyresbidrag efter stigande 
skala till familjer med tre barn och där- 
utöver. 

Man utgår frän de radande förhållan- 
dena, och vår nuvarande, för ett högt- 
stående kultursamhälle i mänga avseen- 
den oantagliga bostadsstandard. Unge- 
fär fem procent, eller omkring 25,000— 
30,000 av smålägenheterna skulle enligt 
utredningens beräkningar vara undermå- 
liga. Man behöver dessutom bara påmin- 
na om en sådan detalj, som att endast 
vartannat barn i städerna och vart tredje 
barn på landet har egen säng, för att få 

(Forts. å sid 6.) 

Kriget om det 
sköna Abessinien. 

av de märkliga, men kanske i all- E mänhet ganska okända länder, som 
det nu  hemvända, svenska kronprinsparet 
besökt under sin långa resa var Abessi- 
nien. Där liksom överallt bereddes de 
svenska resenärerna ett storartat motta- 
gande. Och där, liksom på många håll, 
har svensk organisationsförmåga och tek- 
nisk kunnighet i ganska stor utsträckning 
tagits i anspråk. 

Men vad vet man för övrigt om det 
abessinska riket? 

Etiopien, eller Abessinien, är ett stort 
land - mycket större än Sverige - med 
mer än tolv miljoner invånare. Det är 
praktiskt taget det enda område i Afrika, 
som ej öppet förvandlats till europeisk 
koloni. Det har till och med erkänts av 
N.F. som oberoende stat och är medlem 
av förbundet. 

Men Japan har redan visat huru en stat 
kan hugga fur sig ett kolonialvälde inom 
en annan förbundsmedlems territorium. 
Det var icke i något annat syfte än detta, 
som italienska trupper med kulsprutor, 
tanks och flygmaskiner för några veckor 
sedan anföllo en geografisk expedition 
långt in på etiopiskt område och utförde 
bombardemang mer än 10 km. från grän- 
sen. 

Det är inte första gången, som Italien 
försöker lägga sig till med abessinska 

landområden. Redan 1896 sände det u t  
en arm6 for att underkuva landet, men 
general Baratieri blev grundligt slagen 
av den abessinske Negus’, kejsarens, 
trupper och Italien måste för tillfället av- 

stå från sina erövringsplaner. Men det 
har för den skull icke övergivit dessa 
planer. Abessinien är ett rikt land, som 
producerar spannmål och bomull och 
vars jord gömmer på skatter av guld, 
koppar och platina. Italien vill tillägna 
sig allt detta. Det vill dessutom, sedan 
det besegrat detta folk, militarisera det 
och på så sätt skaffa sig en arme på 
200,000 svarta soldater. 

Det är så mycket mera bråttom som det 
inte fattas konkurrenter. England har 
redan på sätt och vis lagt beslag på lan- 
del i ekonomiskt avseende. Det har ord- 
nat ett system för reglering av Blå Ni- 
lens vatten - Blå Nilen har sin källa i 
Tanasjön, som ligger 1,750 meter över 
havet i Abessiniens bergmassiv. - Frank- 
rike disponerar över Abessiniens natur- 
liga hamn och Addis-Abebajärnvägen. 

Men det land, vars konkurrens oroar 
Italien mest är Japan, som köper upp 
abessinsk jord för bomullsplantering, som 
till Etiopien exporterar velocipeder till det 
billiga priset av 6 à 7 kronor per styck 
och tofflor för 7 öre paret. Japan er- 

(Forts. å sid. 5.) 

Olika värden. 
en serie starkt målande artiklar har I den kände och framstående journa- 

listen Hubert Knickerbocker i Dagens 
Nyheter berättat färska intryck från Sov- 
jet-Ryssland. Det är betecknande för 
den civiliserade världens allmänna vär- 
desättning av livets tillgångar, att förfat- 
taren framförallt uppehåller sig vid vad 
folk äter och dricker, hur man klär sig 
och beter sig på restauranger. Vi är ju 
så vana vid att mäta lyckan med materiell 
mättstock och uppskatta människor efter 
deras levnadsstandard, d.v.s. deras bo- 
stad, kläder, mat och dryck, cigarretter 
och bilar, att det faller sig naturligt att 
godta en sådan värdesättning. 

Men - när Knickerbocker beskriver 
vad en rysk arbetare kan få för sina pen- 
gar, t. ex. att en veckolön på trettio ru- 
bel helt säkert måste ryka vid den cham- 
pagnesupé författaren åskådat på Hotel 
Metropol i Moskva, e l l er  att gatulivet 
ännu — trots de sista årens förbättrin- 
gar - bär spår av varubrist och fattig- 
dom, då underlåter han att påpeka, att 
det också finns andra värden än kläder 
och mat, värden av mindre materiell art, 
som även innefattas i den ryska lev- 
nadsstandarden. Att konst, teater, musik 
och andra kulturmöjligheter på ett helt 
nytt sätt ingår i det dagliga brödet för 
alla är en sådan sak. De komplettera 
delvis lönerna som naturaförmåner. Och 
de uppskattas av ryska folket som stora 
värden. En annan viktig sak: Den som 
ser det torftiga vardagslivet i Sovjet får 
inte glömma, att utöver de måhända 
knappa lönerna har folket redan fått 
barnförsörjningen och utbildningen betal- 
da. T V ~  av de allra viktigaste och svå- 

raste problemen ha på detta sätt blivit 
tillgodosedda. 

Detta har senast på ett utmärkt sätt 
framhållits i Social-Demokraten av ingen- 
jör O. G. Donald — en annan av de 
många Rysslandsskildrare, som just nu 
uppträda. Han ger en sammanfattning 
av vad han funnit viktigast i de senaste 
sju arens utveckling - den tid under vil- 
ken han som ingenjör vid olika anlägg- 
ningar inom Sovjet-Unionen haft tillfälle 
att på ort och ställe följa händelsernas 

»Det arbetande folkets levnadsstandard 
var låg under tsartiden och är låg även 
nu, materiellt sett», skriver han. »Men 
kulturellt sett har den undergått en full- 
ständig förvandling. Kunskapsbegäret är 
oerhört och vad som efter revolutionen 
gjorts för att tillfredsställa det är även 
det oerhört. - 

Ryssland hör ungdomen till. Ryssen 
har alltid varit barnkär. Nu har staten, 
som på alla områden ingriper i indivi- 
dens liv, givit uttryck för sin omsorg om 
ungdomen genom att offra allt på det 
uppväxande släktet. Det materiella väl- 
ståndet för den nuvarande generationen: 
är en fråga av relativt underordnad bety- 
delse - allt är inrikta? på att av ungdo- 
men skapa goda och dugliga medborgare 
i Sovjetstaten., 

Det är precis samma sak, som pro- 
fessor Gunnar Myrdal - och kanske för 
resten några före honom! - just nu häl- 
ler på att från den ena talarstolen efter 
den andra förklara för svenska folket. 
Och det Yr skäl att understryka vad han 
säger. Att tro att man bäst tryggar sin 

gång. 

(Forts. å sid. 6.) 



Regering ens proposition om 

Tredje mans rätt. 
D e n  2 F e b r .  1935 .  

E f t e r  ett långvarigt utredningsarbete, fram. Tiden var så långt framskriden 
då och då åtföljt av skarpa politiska att 1934 års lagtima riksdag icke skulle 

meningsutbyten, har nu  en regeringspro- hinna behandla frågan. Riksdagen biföll 
position med förslag till lag om vissa eko- professor Westmans förslag om urtima- 
nomiska stridsåtgärder - eller mera po- riksdag till hösten, för att äntligen få frå- 
pulärt talat. om Tredje mans rätt - av- gan behandlad. Men regeringen föredrog 
lämnats till riksdagen. Svenska Kvin- därmed uppfyllt ett önskemål, som länge När regeringen därpå kom fram med nors Vänster- statt p i  dagordningen. sitt eget förslag befanns det, att detta 

Det var den Lindmanska regeringen, ingalunda tillfredsställde den ihärdiga hö- 
som Ar 1929 först uppdrog At professor gern. Den fann sig, efter så många Ars 
Ragnar Bergendal, att utarbeta och fram- arbete, nu stående ansikte mot ansikte 
lägga ett förslag om laga skydd för tred- med ett lagförslag av ganska begränsad 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund je man i arbetskonflikter. Frågan hade räckvidd. Lagrädet, till vilket förslaget 
kommer, som redan omnämnts ge- då redan varit aktuell i Atskilliga Ar, bl. a. remitterades, hade även Atskilliga an- 
nom annons i Tidevarvet, att den 10 genom upprepade framställningar från märkningar att göra. I huvudsak inne- 
februari hälla landsmöte i Stock- högerhåll. På hösten 1933 framlade pro- bärande en återgång till den Lindhagen- 
holm. Som huvudpunkt står på pro- fessor Bergendal sitt förslag. Det visade ska editionen - den från fackförenings- 
grammet den för närvarande mest sig, att det mött ganska stora svårigheter lägret hårt kritiserade, strängare utform- 
aktuella frågan i vårt land: En mål- att på ett tillfredsställande och fullt opar- ningen, vilken regeringen i sin tur sökt 
medveten befolkningspolitik - grun- tiskt sätt föra in det ifrågavarande av- mildra. 
den för all samhällsvård. Den nu avlämnade propositionen har i 
påpekas att befolkningsfrågan togs ning. Så var t. ex. redan definitionen av allmänhet låtit lagrådets ändringsförslag 
upp just i denna formulering redan »tredje man, föremål för mycket olika förbli ouppfyllda. Straffsatserna ha icke 
för snart tolv år sedan, i det pro- uppfattningar. Professor Bergendals för- skärpts, vissa bestämmelser om skade- 
gram, dåvarande Frisinnade slag som mötte kritik särskilt från arbe- ståndsskyldighet för enskilda och skyldig- 
Kvinnors Riksförbund antog vid sitt tarorganisationernas sida, överlämnades i het för organisationer till viss uppsikt 
möte i Göteborg i maj 1923. början av Ar 1934 för överarhetning till en över medlemmar ha mildrats. 

Att Svenska Kvinnors Vänsterför- kommission på tretton medlemmar med Vid förslagets remitterande till andra 
bund nu direkt anknyter till det av justitierådet Arthur Lindhagen som ordfö- lagutskottet på tisdagen uppstod en kor- 

tare debatt, varvid såväl högern som 
tagna principuttalandet, är alldeles Efter ett synnerligen forcerat arbete bondeförbundet och folkpartiet deklarera- 
följdriktigt. Ty  när Vänsterförbun- det gällde att vara färdig innan 1934 Ars de sin uppfattning om förslagets otill- 
det kom till år 1931 var det som en riksdag åtskiljdes - framlade kommis- räcklighet som skydd mot övergrepp. 
ombildning och utvidgning av det sionen sitt förslag, den s. k. Lex Lindha- Statsministerns svar innebar först och 
gamla Frisinnade Kvinnors Riksför- gen, vars mest framträdande ändringar av främst ett bestämt avståndstagande från 
bund. det Bergendalska förslaget innehar, att en tankegång, som räknar strejkbrytare 

För övrigt uttryckte 
har till syfte att arbeta för en upplyst det av skadestånd. statsministern sina förhoppningar om 
och ansvarskännande demokrati, för 
samhälleliga frågors utveckling och ria är det, som urtimatanken kommer 
lösning i radikal riktning, för allas 
lika rätt till arbete och lika rätt inför 
lagen. 

Vad är 
Regeringen har att låta saken falla. 

förbund? 

Det bör snittet av samhällslivet under en lagstift- 

som 

Frisinnade Kvinnors Riksförbund an- rande. 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund kriminaliseringen borttagits samt införan- som tredje man. 

Vid denna tidpunkt av förslagets histo- samarbete även i denna fråga. 

- 
ger sålunda icke i stadgarna och en- 

Vänsterförbundet består av parti- skilda partianslutna socialdemokra- 

Till 

H i l d a  Sachs 
minne. 

et förgängliga av Hilda Sachs brän- D des till stoft torsdagen den 31 ja- 
nuari. Men hennes eldsjäl har lämnat ett 
oförgängligt minne. 

Hon var vid sin död 78 Ar. Hennes 
hälsa hade i många år varit mer än vack- 
lande, men aldrig sviktade hennes intres- 
se för tidens frågor. Knappt 1 4  dagar 
före sin död ringde hon upp och bad mig 
komma med på en diskussion i abortfrå- 
gan. Men när kvällen kom var hon ej  
där och så kom hon aldrig mer på ett 
möte. 

Hilda Sachs var författarinna och tid- 
ningsmänniska men framför allt var hon 
den modiga förkämpen för kvinnans 
självständighet och rättigheter på alla 
olika områden. Hon var den trognaste 
bland alla trogna på möten och samman- 
komster. Hennes insats i rösträttsrörel- 
sens första skede var större än vad som 
framgår av den officiella rösträttshisto- 
rien. Men hon var ohjälpligt radikal och 
drog i sitt liv ut konsekvenserna av sina 

sig för en kompromiss. 
politiska vänstersammanslutningar 
och enskilda, direkt anslutna med- 
lemmar av demokratisk vänster- 
åskådning. Organisationer och en- 
skilda bilda var sin grupp och utgö- 
res för närvarande av liberaler, fri- 
sinnade samt radikaler - de två 
förstnämnda komma förmodligen att 
efter partisammanslutningen gå sam- 
man även inom detta förbund. Med- 
lemmar, föreningar och klubbar, som 

men instämma i förbundets program 

ses bilda en grupp, den fria gruppen. 
Något hinder för socialdemokratiska 
kvinnor att ingå i förbundet förelig- 

icke tillhöra något politiskt parti, 

äga även rätt till anslutning och an- 

För trofast vänskap under många och 
länga år, för det förstående intresse, som 
alltid kommit Tidevarvet till del hembäres 

ter ha även i viss utsträckning ingått 
i Vänsterförbundets radikala grupp. 
Intet hindrar dem heller från att även 
bilda en egen grupp, med vederbör- 
l ig representation i Samarbetskom- 
mittén. 

D e  olika sammanslutningarnas po- 
litiska handlingsfrihet inom ramen 
för förbundets gemensamma pro- 
gram är obunden och varje grupp 
kan fritt utveckla sig efter sina lin- 

oavhängiga av  varandra. Men den 

förbundet samman, ger ett rikt ar- 
betsfält och stora möjligheter att 
göra sig gällande. 

dl. för borttagning av 
tor o gen. hårväxt El- jer. Likaså vid val äro grupperna iv behandl. för olika 
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Glädjande nog har frågan om en för- G bättring av moderskapshjälpen ener- 
giskt tagits upp vid arets riksdag, icke 
minst i den motion som väckts i andra 
kammaren av fyra kvinnliga riksdagsle- 
damöter, fruarna Olivia Nordgren, Agda 
Östlund, Ruth Gustafsson och Vira Ek- 
lund. 

När Tidevarvet i höstas påvisade det 
rådande missförhållandet, att moder- 
skapspenningen för de icke sjukförsäkra- 
de mödrarna i stor utsträckning gick 
mödrarna förbi och hamnade hos kom- 
munerna som ersättning för deras om- 
kostnader för förlossningsvården, väckte 
denna kritik en viss uppståndelse och 
även försök till motsägelser. Men de 
fyra motionärerna ställa nu precis sam- 
ma fråga: Är moderskapsunderstödet till 
för att hjälpa mödrarna eller för att min- 
ska kommunernas fattigvårdskostnader? 

Att det statliga moderkapsunderstödet 
- som i regel utgår med 28 kr., sedan 
barnaföderskan erlagt sin anmälningsav- 
gift på 2 kr. till sjukkassan - varit efter- 
längtat av de fattiga barnaföderskorna, 
förstår man av den utsträckning i vilken 
det tagits i anspråk. Sedan den första 
juli 1933, då en del centralsjukkassor 
voro klara att ta hand om verksamheten, 
till den I oktober 1934 har enligt inkom- 
na redogörelser omkring 26,000 barnafö- 
derskor kommit i åtnjutande av under- 
stödet. 

Men motionärerna framhålla, att aven 
om understödet är uppskattat, kan det 

.icke bestridas att det är ytterst knappt 
tilltaget. I de fall där fullständig medel- 
löshet föreligger har det heller icke någon 
betydelse för barnaföderskan, ty där 
måste ändå fattigvården träda hjälpande 
emellan och sedan förbehåller den sig 
rätten till moderskapsunderstödet för 
sina utlägg. Barnaföderskan far inte ens 
uppbära understödet själv, ännu mindre 
naturligtvis använda det. Med de höga 
vårdavgifter som äro fastställda för för- 
lossningsanstalterna - i regel 3 kronor 
per dag på allmän sal - räcker under- 
stödet oftast inte ens till för att tacka 
dessa. 

För de sjukförsäkrade barnaföderskor- 
na förhäller det sig något olika. Den 
ekonomiska hjälpen för dem är i stort 
sett tillfredsställande, nämligen i regel 
2 kronor per dag under 42 dagar. Men 
sämre är det ställt med den barnmorske- 
vård, som enligt sjukkasseförordningen 
även skall ingå i moderkapshjälpen. 
Med den tolkning tillsyningsmyndigheten 
givit åt förordningens bestämmelser om 
barnmorskevård, nämligen att kassan är 
skyldig endast att lämna ersättning en- 
ligt taxa för själva förlossningshjälpen, 
få  somliga barnaföderskor bära en del av 
barnmorskekostnaden själva. Mycket olika 

taxor och bestämmelser galla nämligen 
för olika barnmorskedistrikt. För er 
fattig barnaföderska kan detta lätt leds 
till att hon av ekonomiska skäl avkortar 
denna efterskötsel till den minsta möjliga 
med ty åtföljande risker för henne själv 
och det nyfödda barnet. 

För att i någon män avhjälpa dessa 
missförhållanden föreslå motionärerna 
antingen att det statliga moderskapsun- 
derstödet höjes till exempelvis lägst fem 
tio kronor - det belopp som föreslogs av 
moderskapsunderstödssakkunnige - el- 
ler också, och helst, att understödet kom 
pletteras med fri barnmorskevård. För 
genomförandet av en sådan anordning 
borde barnmorskeväsendet omorganiseras 
på sådant sätt, att de nuvarande taxorna 
slopades och distriktsbarnmorskorna helt 
avlönades samt att i distriktsbarnmor- 
skornas tjänstgöringsskyldigheter inginge 
att kostnadsfritt biträda vid förlossning 
och ägna nödig efterskötsel I t  såväl sjuk- 
försäkrade som icke försäkrade barnafö- 
derskor. Den för- och eftervärdande 
verksamhet - varom man bör kunna 
vänta ett förslag till riksdagen inom den 
närmaste tiden - borde även ingå i 
barnmorskornas åligganden. Och denna 
vård skall göras kostnadsfri för moder- 
skapsundentödsberättigade barnaföder- 
skor. 

En sådan omorganisation skulle också 
innebära en ökad ekonomisk trygghet föl 
distriktsbarnmorskorna själva, som för 
närvarande ha en ofta bekymmersam 
ställning. Det är också viktigt att denna 
erkänt kunniga och yrkesskickliga kår 
tages i anspråk för den för- och efter- 
vårdande verksamheten, något som j u  
också medicinalstyrelsen tidigare uttalat 
sig för. 

För att få de begärda åtgärderna ge- 
nomförda, föreslå motionärerna en skynd- 
sam utredning och förslag - åtminstone 
i vissa delar - förelagt redan 1936 års 
riksdag. Det kan tyckas, framhålla -de, 
som om en alltför kort tid förflutit sedan 
det statliga moderskapsunderstödet bör- 
jade tillämpas, för att man redan nu 
skulle komma med ändringsförslag. Men 
redan vid förordningens genomförande 
1931 vom motionens undertecknare på 
det klara med att det beslutade under- 
stödet var otillräckligt och det var endast 
den varma önskan om att principen om 
samhällets förpliktelser mot landets fat- 
tiga mödrar skulle inskrivas i vår sociala 
lagstiftning, som avhöll dem från att då 
framställa några yrkanden på bättre 
hjälp. Emellertid har erfarenheten under 
den tid av ett och ett halvt år som verk- 
samheten varit i gång bekräftat för det 
första behovet av understödet - för det 
andra att det nuvarande understödet är 
otillräckligt. 

M e d a n  krisen i befolkningsfrågan 
ännu alltjämt står i diskussionens 

brännpunkt - nu senast genom riks- 
dagsmotionerna pa området - mil det 
vara ett bidrag till frågans mera allsi- 
diga belysande att meddela de tidningens 
läsare, som ej samtidigt äro läsare av 
Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tid- 
ning, att professor Sven Brisman i en 
artikel därstädes för den 16:de ds för- 
klarar  den omdebatterade svenska bar- 
nafödselkrisen vara allenast en yttring - 
och ej ens den mest markanta - av en 
germansk sådan rörelse. 

Han börjar med att beklaga den sven- 
ska bristen på utblick i frågan. »Sverige 

ta avseendes, säger han. Enligt de sif- 
feruppgifter, som han anser vara de vik- 
tiga - antalet födelser per tusen kvinnor 
i fruktsamhetsåldern -hade Tyskland år 
1932 den Iägsta fruktsamheten i världen 
med 53 pro mille, närmast följt av Öster- 
rike med 60. Sverige hade 61 och när- 
mast därefter kommer England med 62,5. 
»I de germanska länderna i Europa har 
under de tre åren 1931-33 de föddas an- 
tal minskats med i runt tal 280,000. Hu- 
vudparten faller på Tyskland, där ned- 
gången varit starkast, med 170,000. För 

intar ingalunda någon särställning i det- 

- 

England (Skottland inräknat) uppgår svenska folk står med bävan på avgrun- 
minskningen till 71,000. Utvecklingen i dens brant och söker förgäves efter ut- 
dessa båda länder blir avgörande för vägar för avvärjande av den slutliga ka- 
den germanska stammens bestånd i tastrofen., och »Mot nästa sekelskifte 
Europa. De andra ländernas siffror äro finns det väl ej mycket kvar av det folk 
för små för att hava något nämnvärt in- som nu bygger och bor i Sverige., 

Om födelsetalen skulle komma att visa flytande.. 

Och liknande är förhållandet även i de en ändring i uppåtgående riktning efter, 
utomeuropeiska länder, där germaner bo. låt oss säga, ett eller ett par decennier, 
Australiens fruktsamhetssiffra är omkring vilket nog i så fall kommer att betecknas 
75 och Nya Zeelands ligger ännu lägre. som en ganska naturlig reaktion efter en 

»Födelsesiffran för de vita i U. S. A. gången ytterlighetsperiod, och om min 
sjunker snabbt, och fruktsamheten ligger sedan längre fram i tiden vill definiera 
enligt Kuczynskis beräkning under den och karaktärisera denna ytterlighetspe- 
kritiska gränsen.. . I Kalifornien och på riod, så är det mycket möjligt, att man 

n övriga Pacific-kusten med dess mera kommer att säga, att födelsenedgängen 
rent germanska befolkning äro födelse- under 1900-talets första decennier var 
siffrorna lika låga som i Sverige.. ganska förklarlig ur synpunkten av de 

Om förklaringen till fenomenet säger många då nya tidsströmningarna på snart 
prof. Brisman endast kort och gott föl- sagt al la  livets och levernets områden, 
jande: »Orsaken är mysteriös som så och att den bl. a. ägde samband med den 
mycket annat här i världen. De förkla- dåvarande stora arbetslösheten och 
ringar som framförts äro föga mer än egentligen kom ganska bra till pass för 
gissningar.» 

För att nu återgå till den Myrdalska 
stämma. Vi skulle för vår del vilja an- boken, som onekligen väckt till liv hela 
vända precis samma ord, »föga mer än det nya intresset och den nuvarande dis- 
gissningar., även om själva den statisti- kussionen och de många förslagen om 
ska beräkningen, att vart folks numerär välfärdsåtgärder för barn, även om den 

dennas bortarbetande. 

I detta sistnämnda kan man lugnt in- 

om fyra generationer skulle vara nere i Statistiska kurvans riktning ingalunda 
omkring en fjärdedel av den nuvarande. var okänd före bokens utkommande, så 
Lika val som man bör ha klart för sig, att är att med tillfredsställelse notera, att 
den statistiska födelsekurvan nu under en makarna Myrdal i sin bok ingalunda 
period pekat och även för närvarande pe- frossat i några sådana katastrofartade ut- 
kar hän mot något sådant, lika väl bör läggningar av framtiden - såsom följd 
man, när man tänker över dessa frågor, av födelsekurvans nuvarande riktning - 
görs klart för sig ett flertal andra förhål- som åtskilliga av deras bedömare och ve- 
landen, som måste tagas med, då man vill dersakare gjort. Det anmärkningsvän 
försöka sig på en gissning eller sanno- kortfattade återgivandet - på endast 
likhetsberäkning för så lång framtid. När några rader - av det resultat för be- 
man övertänker den inträdda utvecklin- folkningsmängdens vidkommande om två 
gen på befolkningsområdet under de se- och fyra generationer, som skulle inträda, 
nast gångna fyra generationerna, känner om födelsekurvan ej ändrade sig det 
man sig berättigad säga, att den skulle minsta, synes tyda på, att författarna 
ha varit fullkomligt oberäkningsbar på huvudsakligen velat begagna sig av en 
förhand, icke minst ur enbart statistiska föreliggande, mycket lämplig och verk- 
kurvor för en ännu tidigare period, även ningsfull plattform för framförande av 
om man då haft likvärdiga statistiska sina sociala reformkrav. Dessa skulle de 
resurser att tillgå. Och minst lika obe- säkerligen åtminstone till allra största 
räkningsbar (»minst med tanke på all- delen ha hyst och så småningom framfört 
tings snabbare förlopp och större för- även utan kurvans förefintlighet. Och 
skjutningar i senare tid) är säkert både vad dessa reformkrav beträffar så synas 
den svenska och den germanska stam- åtminstone de allra flesta av dem först 
mens numerär om fyra generationer. När och främst vara i och för sig behjärtans- 
man nämner ordet germanskt, är det värda redan ur synpunkten av nu rådan- 
frestande att erinra om, att just germa- de förhållanden och utan att alls tänka 
nen alltid ägt och ännu äger en större på ev. framtida förändringar i folkets nu- 
inneboende förmåga att på kortare tid än merär. T. ex. kraven på större bostads- 
exempelvis romanen ändra sin miljö, sina utrymme Per barn, bättre bostadshygien 
Ievnadsförhållanden och sig själv t. o. m. på landet, ekonomisk och annan hjälp åt 
i så viktiga avseenden, som de här ifrå- barnrika familjer i uppfostrings- och un- 
gavarande. dervisningshänseende m. m. 

I hur stor omfattning de dessutom, i 
så leva sig in i .sannolikheten. av den händelse av genomförande, kunna bidra- 
nuvarande födelsekurvans fortsatta, slik- ga till den förändrade riktning av födel- 
riktade, sträckning genom en flera ge- sekurvan, som nog ända alltid kommer 
nerationer lang-framtid, att min offent- när dess rätta tid är inne eller i varje 
ligen låter undfalla sig sådana uttalan- fall innan det är för rent. det är svårt 
den, som ett par andra recensenter av eller omöjligt att nu säga och faller där- 
den Myrdalska boken och bedömare av till utom ramen för dessa enkla kommen- 
befolkningsproblemet nyligen gjort: »Vårt tarer. 

Förhastat miste det nog sägas vara att 

Nils Simonsson. 



Gina Leffler: 

Andre Derain 
sven Stål: 

Göteborgskonst. 
II. som går i dödens tecken för hjältinnan 

F ö r  någon tid sedan hördes »Dagar - alltså hustrun. Strax innan mannen 
utan mål» i radio och intrycket blev kommer har hustrun besök av en gemen- 

skäligen tröttsamt, trots en god återgiv- sam väninna till dem och hon bikta: sitt 
ning. O'Neills spel kan inte leva på örats liv, sitt äktenskapliga helvete för henne 
väg enbart - en del subtiliteter i dialo- och röjer samtidigt att hon hämnats på 
gen kräver minspelsom ackompanjemang. sin man genom att överlagt bedraga ho- 
Vid uppförandet av pjäsen på Göteborgs nom med en vän. Hustrun kan alltså själv 
stadsteater var det framför allt i denna komplettera mannens s. k. berättelse och 
tysta utfyllnad av textens växlande be- så som fru Pollak genomlevde denna 
rättarform, som kvällens starkaste ögon- scen, fick de torra orden ett poetiskt- 
blick lago. tragiskt l jus  över sig, som illuminerade 

Georg Blickingberg kan konsten att handlingen, gjorde intrycket av mirakel- 
lyssna så att man känner honom och den spel fullt troligt. Det är slika skådespe- 
lilla Mimmi Pollak har samma intuitiva lardåd som ger yrket dess konstnärliga 
förmåga. Det vackraste och mest själs- riddarslag, ger lyssnarna tacksamhet in- 
torterande momentet blev, då hon som för scenkonsten. 
hjältens hustru hör pil, medan han i för- Regissören, Torsten Hammaren, har i 
täckta ordalag berättar om sitt enda ero- mitt tycke lyckats över förväntan med att 
tiska felsteg. Han utger sig för att vilja skapa en »naturligt» overklig luft kring 
berätta kontentan av en roman han hål- skådespelets diverse figurer. Belysnings- 
ler på att skriva, och som han inte är anordningarna med en strålaura kring 
diktare, men väl kan begagna sitt u p p  varje figur är berättigade, rummen, möb- 
levda liv som stoff, väver han ihop forn- lerna och andra bisaker far inte tränga 
tid och nutid och hans onda jag - rol- sig på ordet och gjorde det inte heller. 
len är sceniskt kluven i tvenne personer Vad jag hade fruktat skulle förefalla 
- sufflerar honom att drömma ett slut komiskt var levandegörelsen av huvudfi- 

gurens onda jag, och när han först kom 

Även i andra dukar kan man märka en stapplande nära för en sekund, men när 

viss orientering mot impressionismen väl dialogen började och de bada stäm- 
framför a l l t  i en del av porträtten. Mer morna flöto in i varandra, blev intrycket 

än en gång påminnes man om tidiga sa- överväldigande starkt. Till stor del far 

den starka färgsönderdelningen satte in. till synes i ett blått sken, var det löjliga 

Filmen om 

Vårt dagliga 
bröd. 

En film, prisbelönt av N. F., har haft 
premiär på Skandia. Det är King Vidors 

Vårt utmärkelse. En film om arbetare, 
som utföra sin gärning med glädje utan 
att halsa en enda pilsner, är också en 
ovanlig filmskapelse. Sådant ser man 
inte  på film, åtminstone inte på svensk 
film - bara i det verkliga livet. Men 
det var mer än det som gav en stark 
känsla av liv, viljebetonat, framgångsrikt, 
trots allt. En skön film, filmtekniskt im- 
ponerande, med bilder som följer en, så 
som avsnitten i våra älsklingsböcker. Hu r  

s ä g a  det om? O m  Vägen till kan man 
Maternelle och kanske en eller två till - 
men Vårt dagliga bröd hör till dem. 

Filmen växer fram kring ett ungt ar- 
betslöst par, som från storstaden sökt sig 

kommer andra arbetslösa till lantgård. Där 
har en hel liten koloni växt upp - utan 
rashat och nationalism. 

Det är med en känsla av tacksamhet 
mot den amerikanske regissören man sä- 

tant för den svenske arbetaren, represen- 
publiken kommer att minnas, långt efter 
det den svenska arbetartyp, som de sven: 
ska filmregissörerna älska att framställa, 
blivit glömd. 

Mix. - 

ker t. ex. av Renoir. Detta spåras i 

Färgen är i dessa ljus och luftig. Den 
avsätts i lätta fläckar med genomlysande 
duk eller i ett f in t  streckmaner med pen- 
seldragens skraffering flygande över du- 
ken. Några kvinnobilder, bland dem en 
flicka med något yrvaket ungdomligt och 
oreflekterat över sig, tillhöra denna 
grupp. 

Som helhetsintryck av utställningen 
kvarstår uppfattningen av Derain som en 
utomordentlig färgens och formens mäs- 
tare. Färgen och stoffet har en egen 
inneboende skönhet, som lever på sitt 
eget värde, oberoende av det som skildras. 

både uppfattning, färgskala och teknik. 

Blindvården i 
nog detta tillskrivas herr Milliander, hans 

röjde en andlig musikalitet som impone- 
rade. Herr Milliander demonstrerade 
överlägset scenens kontrapunkt och tack D Den lokala, fr iv i l l iga  organisation 

utom de blindas egna led, som tagit 
vare hans dynamik f ick  »den goda» in- till sin uppgift att verka för de blinda 
karnationen John, framställd av herr inom Kopparbergs län, är Arbetsnämn- 
Tore Lindwall, en bakgrund för sitt mera den för de blinda i Dalarna. Inom länet 
vacklande tal och så bra voro de bada f innas för närvarande 202 blinda anmälda 
artisterna samspelta att man stundtals av vilka endast något över 25 % äro ar- 

hetande och av vilka sistnämnda endast 
glömde att denna enhet bestod av två. ett fåtal hava full försörjning genom ar- 
Tore Lindwall hade givit sin John, bete. Ett stort antal blinda leva i ytterst 
Eugene ONeills drag, och hävdade sig små förhållanden och många hava blind- 
bra vid sidan om sina kamrater, av vilka heten förenad med annat lyte eller sjuk- 

återigen Blickingberg sköt upp huvudet för olika ändamål samt i julgåvor 2 -  
högre än alla de andra. Medel härtill insamlas ge- 
om räddning för den dödssjuka Elsa, John nom anordnande av mässa m. m. å De 
Lovings hustru, präglades av en ren re- Blindas Dag, insamling i skolor A kort 
ligiositet som spontant grep i hjärtero- a 10 st. tio-bringar, värvande av stödjan- 
ten. Fru Hovings metod att spela sina de medlemmar (årsavgift 1, 2, 3 eller 5 

kr.), försäljning av kort (vy-, jul- och 
roller passade inte till den uppgift hon nyårs- och korrespondenskort med motiv: 
hade i ONeills pjäs. Hon demonstrerade Beethoven spelar för den blinda flickan) 
samma tekniska brister som i »En he- och jultidningen »Jultrevnad» etc. Rekvi- 
derlig man» men med motsatt verkan. sition av insamlings-, medlems- och övri- 
Harry Ahlin, en aktör som under sin ga kort sker hos arbetsnämnden, adress 

stockholmsvistelse mest uppmärksamma- Arbetsnämnden förvaltar dessutom 
des för sitt »ekensfärgade» tal. har i gö- »Landshövdingskan Karin Kvarnzelius’ 
teborgsmiljön svängt om och försvarar minnesfond för de blinda i Dalarna,, var- 
mer än väl sin plats i de olika mindre ur årligen 9/10 av upplupna räntan (1934 

kr. 64: 45) utdelas till blinda. Bidrag till 
denna fond emottagas tacksamt. uppgifter jag sett honom i. 

Regin, vilken är detta styckes A och O, De arbetande blinda beredas hjälp till 
underordnade sig handlingen på ett tjä- självhjälp genom ett av landstinget till 
nande vis och förde mirakelspelet till en nämndens förfogande ställt årligt anslag 
absolut framgång. Stadsteatern har (f .  n. 8,000 kr.) varav en del utdelas så- 
återigen hedrat sig genom att framföra som materialprocent å inköpt arbetsma- 

terial samt resten användes för uppehål- 
en pjäs, som en privatscen naturligtvis lande av den av nämnden upprättade De 
måste betänka sig mer än en pang innan Blindas Varudepå, Åsgatan 5-7, Falun 
den gör. Det är liknande teaterkvällar (öppen 11-3, tel. 20 71), som förmedlar 
som gör att den verklige teaterälskaren avsättningen av de blindas arbeten. All- 

inte helt förlorar tron på framtidens tea- borstar eller dylikt rekvirera sådana från 
ter och på kulturhalten hos dess vårdare. varudepån, 

geniala  behandling av Lovings repliker Kopparbergs län. 

Hans korta bön 3,000 kronor. 

Falun. 

E. B. 

vidlag. 
En första rond i utställningen på ver- 

nissagen fastslog två fakta: det varma 
svenska intresset för denna konst och den 
fulländning i klassisk anda, som Derains 
måleri vunnit. Dessa fast uppbyggda du- 
kar med noggrant avvägda färger leda 
tanken tillbaka till de förande mästarna i 
1800-talets franska måleri och i enstaka 
verk än längre. 

André Derain tillhör den grupp målare, 
som växte upp I brytningstiden mellan 
impressionismen från 1800-talets senare 
hälft och de nya konstströmningarna un- 
der 1900-talets första Artionde. Tjugu 
år gammal vid sekelskiftet, tillhörde han 
Matissekretsen och drogs liksom de flesta 
av sina kamrater in i trollkretsen av Cé- 
zannes konst. Denna slog först då på 
allvar igenom och uppfattades av dessa 
unga konstnärer till sitt fulla värde som 
banbrytande och inledande en ny epok. 
Men medan Matisse med Cézanne som en 
av sina utgängspunkter skapade en de- 
korativ, ljusskimrande ytkonst - expres- 
sionismen - blev för Derain det kubiska 
I Cézannes måleri - djupintrycket - och 
den fasta uppbyggnaden av verket det 
väsentliga Medan Matisse för en tid allt- 
mer lämnade verklighetsunderlaget och 
fritt handskades med form och linje hos 
föremålen för att nå starkare dekorativ 
yteffekt, har Derain alltid fasthållit vid 
denna verklighet, som han sökt förklara 
och avvinna ständigt nya skönhetsvärden. 
Aven om hans konst uppvisar olika ske- 
den med inbördes ganska skiljaktiga stil- 
drag, klingar dock fram ur allt vad han 
skapat en ständigt fornimbar ton, som 
med åren förstärkts och renats: ett drag 
av upphöjt lugn, av rofylld stillhet och 
harmoni, som tillförsäkrar den en plats i 
den franska klassiska konsten. Den äger 
en kvalitet, som höjer den över rummets 
och tidens tillfälliga växlingar och skän- 
ker den något av »det fasta och varak- 
tiga,, som Cézanne så lidelsefullt sökte. 
Med Aren har hans färgskala fatt en 
mörkare, mäktigare klang och tyngd, som 

André Derain U ng flicka 

visar på anknytning till tidigare franskt 
1800-talsmåleri 

Utställningens stora bild av en ståen- 
de ung zigenare med gitarr i handen har 
en klar och klingande och samtidigt 
nästan förklarad färgskala. Mot dräk- 
tens starka färgklang i mustigt brunt, 
klarrött. svart och vitt lyser karnatio- 
nens varma guldterra, medan hela figu- 
ren avtecknar sig I mäktig silhuett mot 
en ljus, vitnande rymd utan föremål 
Komposition, färg, människotolkning - 
allt samverkar till att skapa intrycket av 
rofylld harmoni. I de bada andra zige- 
narbilderna mörknar färgen, och färgpå- 
läggningen är mera oroligt livfull, im. 
pressionistisk, om man så vill, med ett 
system av kraftigt avsatta fläckar och 
breda drag Bakgrunden är dovt oliv. 
grön eller svart, kyligt blått och citron. 
gult i dräkten drivs i höjden av ansiktets 
brunröda toner och hårets djupa svärta 
Släktskapen med Manet under en av den. 
nes tidigare perioder är omisskännlig och 
anknytningen via honom till spanskt må- 
Ieri Iikaså. Ett obestämt skrämmande 
något i temperamentet i bilden av en sit- 
tande zigenare stödd på sin stav, ett 
svallande, mörkt lynne, som understrykes 
av det flackande, darrande ljuset, av 
glimten i det smala, svarta ögat, förmed- 
lar samma intryck som Goyas konst. Det 
är romantisk oro och fast behärskning på 
en gång. 

Frändskapen med Cézanne framträdet 
starkast i landskapen. Den ligger kan. 
ske mera i uppfattningen, i strävan efter 
djupintryck och helhetsverkan än i fär- 
gen. 

I de mänga havsbilderna från Grave. 
lines med pärlemorvitt eller blekblått I 

hav och himmel, små mörka båtar, som 
kasta en darrande reflex I vattnet, och 
hus och stränder avsatta I enkla plan i 

blekrosa, pärlgrått och kyligt blått med 
svarta inslag återklingar något av der 
tidiga impressionismens färgsyn, innan 



”Av f o I k a 
fängelserna” 

och förslaget till nytt 
ungdomsfängelse. 

I regeringspropositionen om uppförande 
av ett ungdomsfängelse - för 18- 

21-åriga förbrytare - säges det bland 
annat, med stark optimism, att fängel- 
set skall »fostra de dömda till arbet- 
samhet och laglydnad,, samt att det skall 
» i  möjligaste man bereda var och en s ~ -  
dant arbete som är lämpligt och nyttigt 
för honom icke allenast på det sätt att 
det stärker honom psykiskt och fysiskt 
och utvecklar arbetslusten utan ock så- 

lunda att han kan draga nytta därav för 
sin försörjning sedan han lämnat anstal- 
ten». 

För förverkligandet av denna plan be- 
gär regeringen som bekant en miljon kro- 
nor. 

Mot detta förslag, som står i egen- 
domlig motsats till Justitieministerns i 
tal och skrift proklamerade sats: Avfolka 
fängelserna, har advokat Hugo Lindberg 
tagit till ordet i senaste numret av 
Fönstret. Vi tillåta oss citera ur hans 
artikel: 

Medan det vanliga fängelsestraffet ut- 
mätes, huvudsakligast med hänsyn till det 
begångna brottets art och svårhetsgrad 
och med vederbörlig hänsyntagande till 
föreliggande förmildrande eller försvå- 
rande omständigheter, i ett bestämt antal 
månader eller år, skall vid behandlingen 
i ungdomsfängelset uppfostringssynpunk- 
ten tillerkännas avgörande betydelse. Ut- 
märkande för ungdomsfängelset skall 
vara, at t  strafftiden göres obestämd inom 
en av lagen fastställd ram, varigenom fri- 
givningen huvudsakligast kommer att be- 
ro på den dömdes förhållande under 
strafftiden. 

Härigenom kan, såsom de sakkunniga 
anmärka, inträffa, att en 18-21-åring, 
som gjort sig förfallen till ett brott, som 
i ordinärt fall kunnat sonas med böter, 
därför kan interneras intill 4 år, som är 
maximumtiden för internering i ungdoms- 
fängelse. Ordinärt skall dock ungdoms- 
fängelse ådömas när fängelse eller straff- 
arbete enligt lag kan följa på brottet. 

Sakkunnigeförslaget innebär med andra 
ord införandet om än i modererad form 
av den obestämda straffdomen. 

Nu må man dock inte tro, att detta 
straff kan utdömas helt godtyckligt av 

tens intresse har man förlitat sig till den 
i vårt land så omhuldade institutionen 
som kallas nämnd, vilken på grundval av 
förut verkställd förundersokning beträf- 
fande ungdomsbrottslingen skall yttra 
sig. »huruvida enligt nämndens åsikt 
ungdomsfingelse bör ådömas». - - 

Hur viktigt det än må vara med ett 
särskilt ungdomsfängelse, måste man 

gelsernas avfolkning på föreslaget para- 
doxalt sätt? Med att resa nya fängelse- 
murar. 

Vore det icke klokare, att innan man 
ger sig in  på nya experiment röja upp en 

straffverkställighetslagen och de redan 
befintliga fängelserna? 

Ungdom och anstaltsvård är ett svårt 
problem. Och det är långt ifrån slut- 
diskuterat. 

- skulle man uppnå lyckosammare re- 
sultat med utsträckning av den villkor- 
liga domen och heredande av arbete och 
sysselsättning at de villkorligt dömda. 

Man får icke förbise, at t  den som suttit 
inne, får en fläck på sig, som ofta är 
liktydig med livstids vanära. Också ung- 
domsfängelset skulle fläcka. 

domaren. I den allmänna rättssäkerhe- 

fråga, om det är opportunt a t t  börja fän- 

smula inom fångvården och reformera 

Helt säkert - slutar advokat Lindberg 

Kriget om 
A bessinien. 

(Forts. fr. sid. 1.) 

övrar på detta sätt marknaden och har 
diplomatiskt nog gift bort en japansk 
prinsessa med en etiopisk prins. 

Italien har bråttom. Också var Abessi- 
nien en av de mest diskuterade frågorna 
vid sammanträffandet i Rom mellan 
Mussolini och Laval. De hängåvo sig åt 
hemlig köpslagan i denna fråga. I ut- 
byte mot vissa förmåner i Europa över- 
Iämnade Frankrike åt Italien några tusen 
invånare i Tibesti och på Somalihalvön, 
naturligtvis utan att mera fråga efter des- 
sa infödingars önskan än om de varit 
boskap. Men framför allt gav Frankrike 
Italien detta löfte: »Jag skall låta dig i 
lugn och ro massakrera etiopierna, och 
hade härvid den lilla baktanken: »Så 
länge du håller på med det, kan jag vara 
lugn.» 

Den engelska regeringen intar ungefär 
samma hållning: »Lova mig att inte röra 
vid Tanasjön, så får du gärna för mig 
ockupera Etiopien». Och regeringen sä- 

ger sig: »Du befriar mig på så sätt från 
min förträffliga vän Japan, som börjar 
bli en smula för glupsk,. Det fanns även 
en engelsk expedition förutom den etio- 
piska expeditionen i Nal Nal vid det ita- 
lienska anfallet. Men England hiller tyst 
om vad befälhavaren för denna expedi- 
tion har inrapporterat. 

Resultatet av denna kohandel mellan 
utrikesministerierna är detta: Tusentals 
etiopiska arbetare komma att massakre- 
ras för en sak, som långt ifrån att vara 
deras, är dem förhatlig. Miljoner män- 
niskor skola tvingas in under det kolo- 
niala oket, arkebuseras och hängas som 
kineser eller mandsjurer. Deras ställning, 
som redan är svår nog, kommer att bli 
ytterligare förvärrad, dels genom excesser 
från koloniala fascisthorder, dels genom 
tvångsenrollering i den fascistiska armén 
och, sist men icke minst, genom stölden 
av deras jord - alla andra plågor, som 
imperialismen har för vana att pålägga 
de koloniala folken, att förtiga. 

Åtminstone kommer detta att hända om 
imperialismen får fria händer. 

Eld begäng elsen 
vinner mark. 

tt eldbegängelsens idé vinner allt- A flera anhängare, även om utveck- 
lingen hos oss icke går så överväldigan- 
de snabbt, framgår av de rapporter, som 
inspektörerna vid Sveriges krematoriet 
lämnat för år 1934. 

var 2,309 mot 1,910 under 1933. Öknin- 
gen är 399 eller 20,9 %. Vid de två 

krematorierna i Stockholm var antalet 
eldbegängelser 1,664, vilket är 319 flera 

Inalles ha 14,439 döda blivit eldbe- 
gångna sedan eldbegängelsens införande 
i vårt land. Hela antalet eldbegängelser 
i huvudstaden sedan 1887 har varit 

Hälsingborg 769, i Luleå 123, i Väners- 
borg 80, i Malmö 285, i Sundsvall 78. 

Samtidigt meddelas från Norge, att an- 

Hela antalet eldbegängelser under 1934 

än under 1933 - eller 23 % ökning. 

10,907, i Göteborg 1,675, i Örebro 502, i 

talet eldbegängelser där under 1934 varit 
1,681 mot 1,618 året förut. Enbart vid 
Oslo krematorium eldbegingos 1,057 av- 
lidna. 

Svenska Teatern 

Svenska sprakets ställning i Finland har 

Helt säkert ha under de forbittrade stri- 
derna många tankar gått over Bottniska 
havet till vårt språks främsta odlare och 
förkämpe på dess andra sida. till Svenska 
teatern i Helsingfors. 

I början av denna säsong hade under- 
tecknad tillfälle att besöka den tradi- 
tionsmättade lilla teatern, vilken som be- 
kant sedan många är tillbaka ledes av 
teaterchefen Nicken Ronngren. Vad som 
kanske mest slår en besökare är teaterns 
anda av stark ambitiös strävan. Inga 
svårigheter eller motgångar avtrubba ar- 
betets intensitet eller kravet på dess full- 
lodighet. Teaterledaren inger en känsla 
av trygghet, vederhaftighet och kunnig- 
het, och man har lika svart att föreställa 
sig honom kompromissa med konstnärlig 
uppfattning som med någon annan over- 
tygelse. 

Svenska teaterns spellista är synnerli- 
gen omfattande. Under hösten upptog 
den bl. a. Sherwoods kvicka komedi »Min- 
nesfesten i Wien,, operetten »Casanova» 
och Strindbergs »Ett drömspel», det fin- 
ska folklustspelet »Stockflötarna» samt 
Holbergs klassiska komedi »Henrik och 
Pernilla». Teaterns senaste succé är 
»Tovaritch», som f. n. spelas aven i 

Stockholm, Kbpenhamn och Göteborg, ut- 
ländska scener att förtiga - ett tidstec- 
ken, att publiken f. n. gärna söker sig 
förströelse av lätt romantiserad art. 

Till vårsäsongen planeras O’Neills »Ah, 
wilderness» och Strindbergs »Gustav 
Vasa» samt fram i mars »Minna von 
Barnhelm» och urpremiär på en komedi 
av Ture Jansson. 

»Minnesfesten i Wien» gavs i iscen- 
sättning av Mia Backman, som under 
många Ar och vid flera tillfallen givit 

vud taget forklarade sig teaterchefen 

ST O C K HO L M 

Svenska i dagarna fått en sorglig aktualitet. 

prov på en god regiförmåga. Över hu- 

Fru Signe Bergwall 
kan 1 Februari fira s i t t  

25-årsjubileum 
som hårfrisörska 
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I Helsingfors 

Rönngren ha den allra basta erfarenhet 
av kvinnliga regissörer, vilka ofta arbeta 
vid hans teater. Man kan bland andra 
namna Annie Sundman och Elsa Nyström, 
en skådespelerska som iscensatt en del 
operetter. I det fallet ha vara egna tea- 
terledare åtskilligt att lära från det kon- 
servativa Finlands huvudstad! Finns det 
må 

t 

männen ha en sådan utpräglad motvilja 
mot ett intellektuellt samarbete med kvin- 
norna som vårt eget kära fosterland? 

Svenska teatern i Helsingfors har inte 
någon fast anställd regissör utan anlitar 
för denna post olika förmågor, bland dem 
aven åtskilliga rikssvenskar. Denna sa- 
song ha Harry Stangenberg och Gunnar 
Klintberg gästat teatern. 

Svenska teatern på Dramatiska teaterns 
scen. I gengäld for Dramatens gästspel 
med »Medea» före jul skulle alltså den 
svenska helsingforsscenen äntligen få till- 
fälle att presentera sig själv for riks- 
svenskarna Ett sådant utbyte hälsas 
med den största tillfredsställelse och sym- 
pati inte bara som ett led i de mellan- 
folkliga stravandena utan framför allt 
som ett uttryck fur vår uppskattning av 
en modig och kulturell gärning i konstens 
och det svenska språkets tjänst 

Ett gästspel planeras till våren av 

Karin Schultz. 



Olika värden. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

egen och sitt folks framtid och lycka ge- 
nom att bara spara pengar och försäkra, 
sig och dra in på barnen är fel. Placera 
i stället kapitalet i välkomna, välskötta, 
friska och väl uppfostrade barn - det är 
ett effektivt sätt att sörja för  landets 
framtid. Och ni blir själv lyckligare. För 
närvarande betalar vi 'i Sverige vår höga 
levnadsstandard med ett inskränkt barn- 
antal. Flera barn måste givetvis med- 
föra en sänkning av den genomsnittliga 
levnadsstandarden. Men den bördan skall 
inte bäras endast av dem som åta sig att 
ha barn. Ogifta och barnlösa få vara 
med om att samfällt med föräldrarna be- 
ta la  för barnen - genom de åtgärder 
samhället i sin helhet vidtager till bar- 
nens bästa. 

I längden blir den negativa inställnin- 
gen ti l l  barnfrågan ohållbar, med al la  
olyckliga människor den skapar, vare sig 
de äro föräldrar till svårfostrade ensam- 
barn eller det syskonlösa, ensamma bar- 
net själv eller barnlösa familjer, som inte 
har någon utom sig själva att intressera 
sig för. Barnfrågan är inte bara en be- 
folkningsfråga i största allmänhet. Den 
rör i allra högsta grad utvecklings- och 
lyckomöjligheterna för d e  enskilda mön- 
niskorno. 

C. H. 

Vår största skyldighet 
och största rätt. 
E t t  flickebarn har kommit till världen. kvinnor kommer ifrån att med smärta 

Nybadad och fin ligger den lilla föda våra barn. Men otroligt mycket 
världsmedborgarinnan och ser ut i värl- kan göras för att reducera den. Där- 
den med det outgrundliga allvar, som vidlag betyder en rationell förvård och 
visst bara ett spädbarn kan prestera. Vi eftervård ofantligt mycket. 
är förresten fyra lyckliga mödrar med Skriv, skriv, kära Tidevarvet, så att 
var sin lilla vita säng bredvid sig. Det Sveriges kvinnor får upp ögonen för att 
stora vackra rummet på Pro Patria är ännu är det mesta ogjort i den vägen! 
fullt av blomster. En långstjälkig tulpan Ännu födas många barn i hårda pinn- 
böjer graciöst sitt ansikte liksom välkom- soffor av på förhand utpinade mödrar, 
nande mot den lilla nya människoblom- som far en alldeles otillräcklig hjälp. 
man. Hela rummet utstrålar en sällsynt Barnmorskorna gör nog vad de kan, men 
frid och harmoni. Det lir en syn som de har för små resurser. Hur skall en 
man inte glömmer. Här är helig mark. barnmorska kunna åstadkomma den ab- 

Det är sagolikt härligt att ligga p i  solut nödvändiga vilan och lugnet i ett 
B. B. som nybliven moder. Ingen kan hem, där hustrun omedelbart efter för- 
ana hur underbart det är att komma hit lossningen måste axla sina husmodersbe- 
och bli omhändertagen av kunniga män- kymmer och sköta matlagning, tvätt och 
niskor. Frän första stund kommer man rengöring. Det händer också i vårt land 
in i en obeskrivlig trygghet, när vänliga att barnmorskan får riva sönder sitt eget 
och framförallt skickliga händer hjälper förkläde, för att ha något att linda det 
en tillrätta. Ingen av oss fyra är något nyfödda barnet i. 
märkvärdigt »fall», men ni kan inte tro M a n  härdar nästan inte ut med tanken 
så mycket hjälp och vård vi har fått och på sådant, när man själv ligger väl om- 
fortfarande behöver. skött och massor av linne står till bar- 
När man själv erfar vilken oerhörd roll nens förfogande. För att nu bara tala 

den sakkunniga hjälpen spelar vid en fö- om en detalj. 
delse både för mor och barn, blir man Vi kvinnor förfuskar vår största rätt 
förfärad inför tanken på allt det omät- och vår största skyldighet mot oss själva 
liga kvinnolidande, som på grund av otill- och kommande släkten med att inte pil 
räcklig vård, okunnighet och fattigdom detta område kräva det bästa och det 
har uthärdats av generationer kvinnor - bästa för alla. 
och uthärdas än i dag. 

Jag har en känsla av att Iäkarvetenska- 
pen nog aldrig kommer så långt att v i  

Skriv, Tidevarvet! 

Kajsas Mamma. 

(Forts. fr. sid. 1.) 
givna fall, framträder slående när sociala 
indikationer för abort angivas. MA sa 
vara att avbrytande av havandeskap kan 
te sig som den enda drägliga utvägen för 
en kvinna i ekonomiskt nödläge och för 
hennes läkare - situationen blir absurd 
när kvinnans ekonomiska nödläge av lag- 
stiftarna i en relativt välbärgad stat med 
starkt sjunkande födelsesiffror framläg- 
ges som giltigt skäl för avbrytande av 
havandeskap. Att Kommitterade själva 
insett vanskligheten av att lagfästa eko- 
nomiska indikationer för abort, framgår 
av det faktum att de avvisa tanken på ste- 
rilisering i fall av ekonomiskt nödläge 
»som mänskligt att döma synes bli bestå- 
ende». (Kommitterades förslag, sid. 41 
-42.) De sakkunnigas olika värdesätt- 
ning av sociala indikationer alltefter de 
samhälls- och familjeförhållanden under 
vilka kvinnan lever är också ur demokra- 
tisk synpunkt sett oroande och synes u p p  
muntra till klasshänsyn (sakk. sid. 29 
-30). 

Innan man i ett ej överbefolkat sam- 
hälle i lag fastslår att havandeskap må 
avbrytas av ekonomiska skäl måste, sy- 
nes det oss, alla positiva utvägar till und- 
vikande av abort pa dessa indikationer ha 
försökts och visat sig otillräckliga. I 
likhet med Kommitterade fastslå vi, att 
de positiva åtgärder vilka närmast böra 
krävas måste bestå i :  

att mödrauppgiften ekonomiskt säker- 
ställes. Detta skulle innebära att läkare 
finge möjlighet att hänvisa en kvinna, 
som av ekonomiska skäl vill abortera till 
ett samhälleligt organ, som på ett verk- 
ligt effektivt sätt kan förhjälpa henne ur 
hennes ekonomiska nödläge; 

att kvinnans rätt att erhålla och be  
hälla ett yrkesarbete oberoende av civil- 
stånd och moderskap fastslås i lag för 
att därigenom vinna hävd; 

samt att den uppväxande generationen 
av båda könen genom skolundervisning i 
sexualhygien bibringas respekt för livet 
och insikt om sitt samhällsansvar såsom 
blivande föräldrar. 

På ovan anförda grunder kunna vi ej 
godtaga ett förslag, som innebär fortsatt 
kriminalisering av aborten med därtill 
hörande indikationer för dess tillåtlighet. 
Samtidigt äro vi medvetna om, att abor- 
ter på medicinska, eugeniska och social- 
humanitära grunder alltid bli i viss ut- 
sträckning oundvikliga. För att i dessa 
fall tillgodose kravet på minsta möjliga 

vi oss att till övervägande framlägga föl- 
jande förslag. 

Rätten att utföra abort bör inskrivas i 

risk för den aborterande kvinnan tillåta 

läkarinstruktionen och tillkomma läkare 
med viss kompetens samt med viss an- 
mälningsskyldighet. Mot detta förslag 
torde komma att invändas, att det ger 
okontrollerbar befogenhet åt den enskilde 
läkaren. Till förekommande av missbruk 
föreslå vi därför, att av medicinalstyrel- 
sen utfärdad legitimation göres beroende 
av medlemskap i allmänna svenska Iäkar- 
förbundet i analogi med att rätt till in- 
skrivning vid universitet är beroende av 
medlemskap i godkänd studentförening. 
En likare som finnes missbruka sin rätt 
att utföra abort, kan. utan att strikt ju- 
ridisk bevisning är nödvändig, varnas av 
läkarförbundet med hot om uteslutning, 
vilken eo ipso medför, att Kungl. Medici- 
nalstyrelsen kan finna skäl indraga sin 
för vederbörande läkare givna legitima- 
tion för längre eller kortare tid. (Vissa 
garantier för den enskilde läkarens rätt 
gentemot förbundet synes här ej behöva 
i detalj angivas.) Genom ett sådant för- 
faringssätt torde man vinna en större sä- 
kerhet mot missbruk av rätten till utfö- 
rande av abort än genom Kommitterades 
förslag. Enligt vårt förslag är ett sam- 
vetsgrant handlande gjort till en heders- 
sak för hela läkarkåren, under det Kom- 
mitterade uteslutande bygga på Medici- 
nalstyrelsen. 

Vi kunna slutligen ej underlåta att ut- 
tala oss emot de sakkunnigas förslag att 
avbrytande av havandeskap må äga rum 
ända till sjätte månaden. Vi första till 
fullo nödvändigheten av en sådan be- 
stämmelse i de sakkunnigas förslag i be- 
traktande av de olika instanser, som kvin- 
nan eventuellt måste passera. Bestäm- 
melsen är emellertid särdeles olycklig 
och ägnad att väcka motvilja, eftersom 
det ofysiologiska ingreppet blir påtagli- 
gare med varje havandeskapsmånad. En 
bestämmelse om att abort ej annat än i 
yttersta nödfall bör utföras efter 3 må- 
naders havandeskap synes därför böra 
inga i den stadga för läkare, som enligt 
vår åsikt bör ge föreskrifter rörande 
kompetens, anmälningsskyldighet m. m. 

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds 
Samarbetskommitté får således som sin 
uppfattning framhålla: 

att samhällets uppgift att åstadkomma 
minskning av abortfrekvensen bör fyllas 
genom positiva åtgärder av angivet slag; 

och att samhällets uppgift att tillse att 
oundvikliga aborter utföras med minsta 
möjliga risk för kvinnors liv och hälsa 

abort lägges i kvalificerade läkares hän- 
der enligt ovan angivna, riktlinjer. 

bör fyllas genom att rätten att utföra 

- 

En ny bostads- 
politik. 

(Forts. fr. sid. I . )  
ett begrepp om den nuvarande bostads- 
försörjningens brister. Flera detaljer ha 
ju för övrigt under senare t id  genom 
olika utmärkta detaljundersökningar gan- 
ska allmänt behandlats i pressen och den 
muntliga diskussionen. 

Utredningen påpekar med all  rätt de 
skadliga verkningar som dåliga bostäder 
ha på människornas psykiska hälsa, de- 
ras arbetsförmåga, personliga utveckling 
och moraliska livsföring. Det är saker, 
som äro minst lika viktiga som de rent 
fysiska olägenheterna av en dålig bostad. 

Den befolkningspolitiska sidan av pro- 
blemet är också väl tillgodosedd. Även 
om bostadsfrågan bara är en del av den- 
na politik, måste den anses vara en myc- 
ket betydelsefull del därav, säger utred- 
ningen. Skapandet av sunda och till- 
räckligt rymliga familjebostäder är en 
nödvändig förutsättning - ehuru sanno- 
likt icke ett i och för sig tillräckligt me- 

del - för alla försök att nå en stegrad 
äktenskaplig fruktsamhet. 

Det hyresförbilligande som kan åstad- 
kommas genom den föreslagna subven- 
tionen är betydande. Genom föreslagen 
statlig sekundärkreditgivning à 3 proc. 
jämte vissa ekonomiska prestationer från 

tomt - beräknas standardhyrorna kunna 
sättas till en höjd som med 10-30 proc. 

kommunernas sida - i första hand fri 

understiga nu gällande hyresnivå för 

jämförliga nybyggda lägenheter. Från 
dessa i sig själv låga standardhyror gö- 
ras därefter de föreslagna familjeavdra- 
gen på resp. 30-40-50 procent för 3 
till 5 barn eller därutöver. 

Antalet trångbodda och mindre bemed- 
lade familjer med tre eller flera barn i 
städer och stadsliknande samhällen utgör 
drygt 20,000. 60 Procent av dessa skulle 
för att slippa ifrån trängboddheten be- 
höva 2 rum och kök och 40 Procent kräva 
minst tre rum och kök. Med nuvarande 
byggnadskostnader skulle dylika lägen- 
heter kunna uppföras för 9,000 resp. 
11,000 kr. Det totala byggnadsvärdet 
för alla trångbodda flerbarnsfamiljer 
skulle som förut nämnts utgöra omkring 
200 miljoner kr., 90 miljoner av denna 
summa skulle finansieras genom stats- 
kredit. 

Programmets förverkligande måste tän- 
kas utsträckt över en följd av är. För 
övrigt föreslås eventuellt inrättandet av 
ett nytt centralt organ för omhänderta- 
gandet av de nya statliga uppgifter, som 
planens genomförande komma att med- 
föra. 
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